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Resumo: A implementação do depoimento especial por parte dos 

Tribunais brasileiros se mostra adequada e necessária, haja vista 

que tal técnica tem como objetivo primordial respeitar as limita-

ções da vítima, observando, portanto, a sua condição de sujeito 

de direito, impedindo a sua revitimização, bem como punir de 

forma efetiva o autor do delito e evitar a condenação de pessoas 

inocentes. 
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Brazilian Courts shows to show and demand, if there is a tech-

nique that has as main objective to respect the victim's prohibi-
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their re-victimization, as well as effectively punishing or of-

fender and avoid the conviction of innocent people. 
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Summary: I. Introduction. II. Topic Analysis. III. Final Consi-

derations. 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Constituição Federal de 1988, estruturada dentro 

de um pensamento modernista, deixou de ser um 

diploma político para ser um pacto de cidadania, 

até de certo modo prolixo, preocupando-se com os 

direitos humanos em todas as suas dimensões. 

Com efeito, a ordem constitucional atual veio consagrar 

os direitos da criança e do adolescente como direitos fundamen-

tais, consoante refere o seu art. 227, que estabelece que é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-

lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

A Lei n.º 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente, regulamentando o art. 227 da Lex Fun-

damentalis de 1988, mudou a ótica com que devem ser vislum-

bradas crianças e adolescentes. Estas, que eram vistas na dou-

trina da situação irregular, são hoje reconhecidas como sujeitos 

de direitos civis (art. 15, ECA). 

Quando a criança ou adolescente é vítima de abuso se-

xual, nem sempre é possível extrair dela alguma informação em 

Juízo, seja por vergonha ou por medo de represálias, tendo em 

vista que o abusador pode ser uma pessoa muito próxima da fa-

mília ou até mesmo um familiar. 

Neste sentido, o Poder Judiciário tem se mobilizado para 

adequar as suas instalações e capacitar os seus profissionais (ma-

gistrados e equipe multidisciplinar), com o intuito de transmitir 
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segurança e acolhimento às vítimas de abuso sexual no momento 

do depoimento e para que o autor do delito seja efetivamente 

punido, preservando assim a paz e a ordem social. É o caso do 

depoimento sem dano, que tem como desiderato obter o depoi-

mento de crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, 

através de profissionais capacitados, em um ambiente acolhedor 

e confortável, respeitando, dessa forma, a criança e o adoles-

cente como sujeitos de direitos e seres humanos em desenvolvi-

mento. 

Portanto, o presente estudo, aliado à nossa experiência 

profissional à frente de uma Vara de Infância e Juventude, visa 

fazer um breve ensaio sobre o depoimento de crianças e adoles-

centes que foram vítimas de violência sexual, apontar os princi-

pais benefícios da utilização da técnica do depoimento especial, 

elencar medidas que podem ser adotadas por magistrados atuan-

tes em comarcas que não possuem equipe multidisciplinar ou in-

terprofissional e apresentar soluções para o aprimoramento dos 

métodos utilizados atualmente no depoimento de crianças e ado-

lescentes. 

 

II. ANÁLISE DO TEMA 

 

Cediço que não há um princípio da dignidade humana 

para as crianças e outro para os adultos, mas no caso das crianças 

e adolescentes é dever de todos velar pela sua dignidade, pondo-

os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrori-

zante, vexatório ou constrangedor (art. 18, ECA).1 

O abuso sexual é uma das formas mais cruéis de maus-

tratos infantis, porque, além de afetar fisicamente a criança ou o 

adolescente, destrói todo o sentimento de pureza e dignidade que 

ela possui. Poder-se-ia analisar o abuso sexual como espécie de 

maltrato físico, ou, ainda, como espécie de maltrato emocional. 

A verdade é que a agressão de natureza sexual tem consequên-

cias tão sérias no desenvolvimento da criança e do adolescente, 
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bem como o atinge tão completamente – física, psíquica e emo-

cionalmente – que o seu estudo merece relevo.2 

No vigente sistema inquisitório, os esforços costumam 

concentrar-se na investigação do crime e na punição do agressor, 

despreocupando-se com o sofrimento e as sequelas da vítima. A 

responsabilização do abusador se dá através de medida judicial 

à qual procura impor-lhe uma perda, através de sanção penal, 

mostrando à sociedade a inconformidade com o seu agir.3 

Neste aspecto, a oitiva de crianças e adolescentes que fo-

ram vítimas dessa espécie de delito possui especificidades que 

recomendam um procedimento diferenciado.  

De um lado, o depoimento reiterado possui o risco de se 

tornar um novo fator de sofrimento psicológico à vítima do 

crime – que é chamado de revitimização –, em razão do cons-

trangimento e do estresse que lhe são inerentes. Embora a mani-

festação da vítima seja de extrema relevância probatória, certo é 

que a criança/adolescente é, antes e acima de tudo, sujeito de 

direitos. Agregue-se a esse cuidado o fato de que se tratam de 

crimes extremamente graves, em relação aos quais a eficiência 

da Justiça Penal possui importante valor. 

Usualmente, nesses crimes, a palavra da vítima é uma 

das fontes de prova mais relevantes, sendo necessário assegurar 

que as informações prestadas sejam fidedignas, sem o risco de 

que perguntas indutivas pelo inquiridor comprometam a idonei-

dade da prova e/ou possibilitem situações de pressão sobre a cri-

ança ou o adolescente. Ademais, a metodologia de produção da 

prova em Juízo é vinculada por princípios constitucionais rela-

cionados ao contraditório e à ampla defesa. 

Com efeito, a tomada de depoimento por um juiz de uma 

criança ou adolescente vítima ou testemunha de abuso sexual 

não é tarefa fácil. Diferentemente de estar ouvindo um adulto, a 

oitiva da criança ou de um adolescente, especialmente vitimado 

pela violência sexual, exige do profissional, além do preparo téc-

nico, preparo emocional, haja vista a necessidade de se entender 
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o contexto sobre a violência sexual e as consequências que dela 

advêm. Tem-se que a maior compreensão em relação à dinâmica 

do abuso sexual sinaliza para a importância de uma escuta ade-

quada da criança, de modo que o ciclo de abusos seja rompido. 

O Conselho Nacional de Justiça, órgão fiscalizador das 

atividades do Poder Judiciário pátrio (art. 103-B, CF), pensando 

nisso, editou a Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 

2010, que dispõe sobre a criação, por parte dos Tribunais, de um 

ambiente adequado para a escuta de crianças e adolescentes, a 

ser realizada por profissionais capacitados, de modo a lhes pro-

porcionar segurança, privacidade, conforto e condições de aco-

lhimento. 

Contudo, é necessário que os profissionais da equipe 

multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, pedagogos etc.) 

e também o magistrado se abstenham de praticar certas condutas 

que podem prejudicar a oitiva da criança ou do adolescente: cha-

mar a criança ou adolescente de “senhor” ou “senhora”; não per-

mitir o “tempo” da criança, interrompendo-a ou apressando-a; 

utilizar vocabulário que a criança não tem condições de compre-

ender, ainda que tenha de estar contido na denúncia, por exem-

plo, “lascívia”, “concupiscência”, “libidinosos”, “genitália” etc.; 

mentir para a criança, declarando que o teor de seu depoimento 

não influenciará no resultado do processo, por exemplo; e credi-

tar à criança algum comportamento que a culpabilize pelo abuso 

sofrido, como no caso de pronunciar frases do tipo: “Por que 

você não pediu ajuda? Por que você não contou para ninguém 

naquela época? Você costuma falar mentiras? Que roupa você 

estava usando naquele dia?” 

De outro lado, as principais vantagens com a implanta-

ção das salas especiais para depoimento são as seguintes: as ví-

timas serão protegidas de intermináveis e repetitivos depoimen-

tos perante diversas instituições públicas e privadas; serão redu-

zidas as sentenças absolutórias e a eventual impunidade, especi-

almente nos crimes contra a dignidade sexual, pois as vítimas 
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sentir-se-ão encorajadas a falar a verdade; as vítimas serão tra-

tadas com o devido respeito à sua peculiar condição de pessoa 

em desenvolvimento e poderão manifestar mais livremente sua 

vontade; e, por fim, a implantação do sistema reduzirá o tempo 

de tramitação dos inquéritos policiais e das ações cíveis e penais 

relativas à violação dos direitos infantojuvenis.4 

Outro ponto que merece destaque é com relação às co-

marcas onde este sistema ainda não foi implantado. Ainda que o 

Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução nº 

94, de 27 de outubro de 2009, estabeleça a existência de Coor-

denadorias da Infância e da Juventude no âmbito do Poder Judi-

ciário, com atribuição, inclusive, para dar suporte aos magistra-

dos, aos servidores e às equipes multidisciplinares, a realidade 

de muitos juízes no País é a de total isolamento na hora de deci-

dir sobre temas tão delicados como este. Por questões orçamen-

tárias, quando há equipe técnica, esta é raramente completa, e se 

o é, encontra-se assoberbada, além do que tais equipes multidis-

ciplinares, muitas vezes, são vinculadas exclusivamente a deter-

minados Juízos (infância e juventude ou família), deixando os 

juízes das demais competências em situação embaraçosa. 

Nesse contexto, uma primeira alternativa que se propõe 

é a de o juiz se valer da “rede” local, em busca de profissionais 

de Serviço Social e Psicologia, que possam especialmente auxi-

liá-lo na produção de pareceres técnicos e – até mesmo – no mo-

mento da colheita da prova. 

Ademais, os Conselhos Tutelares, os Centros de Refe-

rência de Assistência Social (CRAS), a Secretaria de Saúde, a 

Secretaria de Educação, o Ministério Público, os Centros de De-

fesa da Criança e a Defensoria Pública devem estar preparados 

para acolher a criança-vítima, evitando que percorra uma via-

crúcis desnecessária, seguindo um fluxograma que a conduza a 

repetir sua história o menor número de vezes possível, rece-

bendo, de maneira coordenada, atenção profissional nos diferen-

tes níveis a que faz jus. 
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O sistema de garantias de direitos pressupõe a existência 

de uma rede de atenção regionalizada, sob a responsabilidade 

primária dos Municípios.  

Da mesma forma, deve haver uma articulação entre os 

órgãos executivos de proteção à criança, sendo, também, opor-

tuna a comunicação e a integração entre os diversos Juízos pe-

rante os quais uma mesma situação de abuso/violência/explora-

ção seja objeto de análise. Primeiro, porque viabiliza a unifor-

midade das decisões, especialmente aquelas que dizem respeito 

ao “destino” da criança-vítima: guarda a um dos genitores ou à 

família extensa, vedação de visitas, acolhimento institucional 

etc. Segundo, porque evita a malfadada revitimização, através 

da repetição, pela criança, das circunstâncias do abuso a um 

sem-número de profissionais. E, por fim, mas sem esgotamento 

das benesses, porque a própria criança poderia entender que 

existe desconhecimento a respeito das medidas que foram ou es-

tão sendo adotadas por outros órgãos, o que poderia confundir a 

vítima e a levar a crer que teria que percorrer os corredores do 

Fórum por um tempo indeterminado, gerando resistência e frus-

tração – para dizer o mínimo. 

Ainda, para o aprimoramento do sistema de depoimento 

especial, se faz mister: (i) constante qualificação dos magistra-

dos e dos profissionais da equipe multidisciplinar para um me-

lhor enfrentamento da questão; (ii) monitoramento da criança ou 

adolescente e da família; (iii) realização de parcerias entre o Po-

der Judiciário e o Município para a atuação dos CRAS, Conse-

lhos Tutelares, entre outros órgãos municipais nas comarcas des-

providas deste sistema; e (iv) maior participação da família e da 

sociedade no sentido de denunciar casos de abuso sexual, evi-

tando assim a impunidade e mantendo a higidez dos direitos fun-

damentais das crianças e adolescentes, tal como estatuído no art. 

227, do Pergaminho Político de 1988. 

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A verificação de afronta à dignidade da pessoa humana 

– princípio disposto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal 

– legitima a atuação do Poder Judiciário nacional, já que os Tri-

bunais devem emprestar aos direitos fundamentais a maior efi-

cácia possível. 

Sempre que uma criança ou adolescente for vítima de 

abuso sexual, qualquer que seja a sua forma, se para fins de sa-

tisfação de libido individual ou mesmo de redes organizadas 

para produção de material pornográfico, há, antes de tudo, uma 

ofensa aos seus direitos fundamentais de liberdade sexual e dig-

nidade da pessoa humana. Além disso, há violação também de 

direitos derivados do desenvolvimento e da formação psíquica, 

da intimidade e da moral sexual social.5 

Se para o Poder Judiciário é árdua a tarefa de tomar o 

depoimento de uma pessoa adulta em casos de violência sexual, 

no caso de crianças e adolescentes a complexidade é ainda 

maior, haja vista que estes ainda são seres humanos em desen-

volvimento e, dessa forma, são necessárias técnicas especiais 

para a realização da oitiva. 

Assim, a implementação do depoimento especial por 

parte dos Tribunais brasileiros se mostra adequada e necessária, 

haja vista que tal técnica tem como objetivo primordial respeitar 

as limitações da vítima, observando, portanto, a sua condição de 

sujeito de direito, impedindo a sua revitimização, bem como pu-

nir de forma efetiva o autor do delito e evitar a condenação de 

pessoas inocentes. 
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